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निर्णय िं १ M  

 मस बगवतीभाई गाउॉ ऩालरका अन्तगगत अऩाङ्गता बएका नागरयकहरुराई अऩाङ्गता 
ऩरयचम ऩत्र ववतयण गनगको रागग  ऩालरकास्तयीम सभन्वम सलभतत देहाम फभोजजभ गठन 
गने तनणगम गरयमो । 

लस नॊ नाभथय ठेगाना ऩद 
१ चन्रा येग्भी उऩाध्मऺ बगवतीभाई गाउॉ ऩालरका — सॊमोजक 
२ ऩुष्ऩा अगधकायी गाउॉसबा सदस्म बगवतीभाई 

गाउॉ ऩालरका वडा न १ 
— सदस्म 

३ अॊगतफहादयु 
शाही 

प्रधानाध्माऩक बगवती भा वव थुवाॉ 
वडा न ५ 

— सदस्म 

४ फबफन शाही हे अ जगनाथ स्वास््म चौकी  — सदस्म 

५ कामागरम प्रभुख प्रहयी चौकी वेस्तडा — सदस्म 

६ अध्मऺ लस बफ ओ भहासॊघ वेस्तडा — सदस्म 

७ ईकाइ प्रभुख भहहरा फारफालरका तथा  सभाज 
कल्माण ईकाइ 

—सदस्म सगचव 
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निर्णय िं २ 

 ऩाॉचौ गाउॉसबाफाट सहकायी य रैंगगक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण शीषगक 
अन्ततगग रक्षऺत वगगको रागग ववतनमोजन बएको यकभको आगथगक तथा साभाजजक ववकास 
शाखाफाट ऩेश बएको कामगक्रभ सॊशोधन सहहत स्वीकृत गने तनणगम गरयमो । 

निर्णय िं ३ 

 मस बगवतीभाई गाउॉ ऩालरकाको छैटौ गाउॉसबा लभतत २०७६ पागुन ५ गते ११M३० फजे 
आह्वान गने तनणगम गरयमो । 

निर्णय िं ४  

 जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभततको लभतत २०७६।०८।०४ गतेको फैठकको तनणगम 
अनुसाय मस गाउॉ ऩालरकालबत्र घट्न सक्ने सम्बाववत ववऩद्को व्मवस्थाऩनको रागग आवश्मक 
साभग्री व्मवस्था गयी याख्न अनुयोध बई आएको हुॉदा गाउॉ  कामगऩालरकाको कामागरमभा 
भौज्दात यहेका साभग्री भध्मनजय गयी थऩ साभग्री ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट खरयद् गयी 
व्मवस्था गने । 

निर्णय िं ५ 

 मस गाउॉ ऩालरकाको कामागरम बवन तनभागणको रागग ऩयाभशगदाताफाट तमाय बएको 
कामागरम बवनको ड्रङ्ग डडजाईन य रु  %,(&,%!,@$@.&# रागत अनुभान स्वीकृत गने। 

निर्णय िं ६ 

 कणागरी प्रदेश सयकायफाट आ व २०७७।०७८ प्राप्त हुने ववशेष अनुदानफाट मस 
गाउॉ ऩालरका अन्तगतग सॊचारन हुने आमोजनाहरु देहाम वभोजजभ छनौट गने तनणगम गरयमो । 

क्र स आमोजनाको नाभ कामागन्वमन हुने स्थान कैफपमत 

१ रुभ स्वास््म चौकी बवन तनभागण वडा नॊ २  
२ साभुदातमक स्वास््म ईकाइ वडा नॊ ६  
३ ज्वारा प्रा वव बवन तनभागण वडा नॊ १  
४ कालरका भा वव बवन तनभागण वडा नॊ ४  
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निर्णय िं ७ 

 कणागरी प्रदेश सयकायफाट आ व २०७७।०७८ प्राप्त हुने सभऩुयक अनुदानफाट मस 
गाउॉ ऩालरका अन्तगतग सॊचारन हुने आमोजनाहरु देहाम वभोजजभ छनौट गने तनणगम गरयमो । 

क्र स आमोजनाको नाभ कामागन्वमन हुने 
स्थान 

कैफपमत 

१ जुम्रा कापर भरुका कचारी सडक  वडा नॊ ५  
२ फाईगचवऩन दतुनऩाटा सडक  वडा नॊ ६ य ७  
३ भेरी सारे फजेडा देउरी सडक वडा नॊ २  
४ जजयो ऩोईन्ट वडा कामागरम सडक वडा नॊ ४  
 

 

 

 


